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Nieuwe activiteiten… 
 

Papierslag: zaterdag 10 maart 
 
Helpers verzamelen om 9u aan het gidsenlokaal in de Zelm. 
We rekenen op vele helpende handen. 
 
Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 8 maart je naam door te geven aan  
Dirk Mannaerts 
 
De data voor de volgende papierslagen in 2007: 
• zaterdag 2 juni  
• zaterdag 25 augustus 
• zaterdag 8 december  
 
 

Bezoek asielcentrum Arendonk: zaterdag 17 maart 
 
Op 10 november 2000 besliste de ministerraad om in de voormalige Duitse Basis in Arendonk een 
asielcentrum voor 600 bewoners in te richten. 
 
Hoe komen asielzoekers in België terecht? 
Hoeveel worden erkend als politiek vluchteling? 
Welke procedure moeten zij doorlopen? 
Mogen ze werken of niet tijdens de procedure? 
Wat is het verschil tussen opvang in een lokaal OCMW en opvang in een asielcentrum? 
Wat is het verschil tussen een open en een gesloten centrum? 
 
Een antwoord op al deze vragen kan je krijgen door de website van het asielcentrum te bezoeken: 
http://www.fedasil.be/Arendonk 
 
Maar je kan ook met ons meegaan en ter plaatse een GRATIS bezoek brengen. 
 
• 12u15: vertrek met de fiets vanaf parochiezaal Achterbos  
• 13u00: samenkomst aan Brug 0 (Diel) met de mensen van KWB Witgoor om samen door te fietsen 

naar Arendonk  
• 14u00: aankomst aan asielcentrum, Grens 77, 2370 Arendonk 
 
Men mag ook met de auto de verplaatsing maken. Een wegbeschrijving zal dan worden bezorgd. 
 
Inschrijven kan bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 



20e KWB - kaffee: vrijdag 23 maart om 19u30 
 
Het wordt een avond enkel voor leden, dus onze partner zal er helaas niet kunnen bij zijn. 
Ons 20e KWB - kaffee wordt een avond waar je tussen pot en pint kan genieten. 
 
Het programma: 
• 19u30: onthaal 
• 20u00: gastspreker wijkagent Achterbos, Guy Vreys 
• 20u15 : eten   
• 21u30 tot 21u50: optreden deel 1: “Kathedralen van een Lichaam” 
• pauze 
• 22u30 tot 22u45: optreden deel 2: “Kathedralen van een Lichaam” 
• pauze 
• 23u00 tot 23u20: optreden  deel 3:“Kathedralen van een Lichaam” 
We sluiten af ten laatste om 01u00. 
 
http://www.kathedralen.be/ 
 
Inkom: €10 (alles inbegrepen) 
 
Inschrijven kan tot 16 maart bij: 
- de wijkmeesters  
- Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, Tel: 014 32 08 03 
 
Bezorg tijdig je inschrijvingsstrook en inschrijvingsgeld bij de KWB 
 

Project 100 jaar Daens 
 
Alles startte met het idee om een toneelstuk te brengen nav de 100e verjaardag van het 
overlijden van priester Daens, de priester die opkwam voor de rechten van de arbeiders in de 
industrie. KWB - nationaal sprak een gezelschap aan en stelde het voor aan de lokale afdelingen. 
Men stelde voor om lokaal samen te werken met andere organisaties. 
 
Enkele bestuursleden van KAV, KWB, ACV en ACW Mol staken de koppen bij mekaar  
 
Het resultaat is dat woensdagavond 9 mei, na een academische zitting in cc ‘t Getouw, een 
tentoonstelling officieel geopend zal worden. Deze tentoonstelling zal een beeld geven van de 
sociaal-economische evolutie de laatste 100 jaar in onze regio, maar tevens een blik werpen op de 
economische mogelijkheden in de toekomst. 
Donderdag en vrijdag, 10 en 11 mei, zullen er dan 3 schoolvoorstellingen en 2 
avondvoorstellingen van het theaterstuk ‘Daens Dagelijks’ vertoond worden in de Kerk van Mol 
Donk. Maandag 21 mei is er nog een laatste voorstelling van dit stuk in cc ‘t Getouw. 
 
KWB - leden krijgen de kans om nu reeds kaarten te reserveren voor één van de 
avondvoorstellingen in Mol Donk. Deze voorstellingen gaan door om 20u. Nadien krijgt iedere 
bezoeker nog een drankje aangeboden in de parochiezaal van Mol Donk. 
De voorstellingen kunnen bijgewoond worden door max. 250 personen per voorstelling. 
Momenteel zijn er al 100 kaarten in voorverkoop verkocht: 20 voor donderdagavond, 80 voor 
vrijdagavond. 
 
De laatstejaars leerlingen van de Katholieke scholen te Mol zullen de schoolvoorstellingen bijwonen. 
Er zijn 650 leerlingen en een 30-tal leerkrachten die gratis komen kijken. 
 
De toegangskaarten worden aangeboden aan de democratische prijs van € 6 per persoon. 
In deze prijs is 1 consumptie inbegrepen. 
Deze kan men gaan nuttigen in de parochiezaal van Mol - Donk. 



Kaarten zijn te reserven bij Mannaerts Dirk 
     Akkerstraat  28 
     Tel: 014 32 08 03 
Kaarten betaald = plaatsen gereserveerd 
LET WEL: het zijn geen genummerde plaatsen  
 
Voor de mensen die op 10 of 11 mei niet kunnen komen kijken is er nog een 
voorstelling in de podiumzaal van cc ‘t Getouw op maandag  21 mei. Hiervoor kan via 
cc ’t Getouw gereserveerd worden. Tel 014 33 08 88 of via e-mail: 
cultuurbalie@gemeentemol.be  
 
 
WERKEN MET EEN  HARTSLAGMETER 
 
Programma - Inhoud 
Vraag je je ook af hoe een hartslagmeter nu eigenlijk werkt? Wil je veilig en doelgericht 
trainen met een hartslagmeter? Tijdens deze vorming krijg je naast een uiteenzetting 
ook een antwoord op al je praktische vragen. 
 
Plaats 
Vergaderzaal in sporthal Den Uyt, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol 
 
Wanneer? 
Donderdag 19 april 2007 van 20u00 tot 22u00 
 
Voor wie? 
Alle geïnteresseerden 
 
Lesgever 
Stephan Maegh 
 
Deelname 
€ 4 voor inwoners van de sportregio Zuiderkempen (Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, 
Meerhout, Mol en Retie) 
€ 7,50 voor niet-inwoners van de sportregio Zuiderkempen 
Vooraf te storten op rekeningnr 068-2064263-33 van de Sportregio Zuiderkempen - 
Gasthuisstraat 96 - 2440 Geel met vermelding “Werken met een hartslagmeter + uw 
naam”. 
 
Informatie en inschrijvingen 
Informatie telefonisch te bekomen. Inschrijven per fax of e-mail vóór 12 april ‘07. 
 
Sportregio Zuiderkempen, 
t.a.v. Ingrid Wojtkowiak, 
Gasthuisstraat 96, 2440 Geel, 
T 014 56 46 31, F 014 56 46 00, 
vorming@sportdienst.provant.be, www.provant.be 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Naam: Adres 

1.  

2.  

3.  

Inschrijvingsformulier bezoek asielcentrum: zaterdag 17 maart 

Inschrijvingsformulier KWB Kaffee: vrijdag 23 maart   

Naam: Adres 

1.  

2.  

3.  

Bedrag 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

Belangrijke KWB - data 2006-2007 
Zaterdag  10 maart papierslag 

Zaterdag  17 maart  Bezoek asielcentrum Arendonk 

Vrijdag  23 maart  KWB Kaffee 

Zondag  6 mei Kramp Zilvermeer Mol 

Donderdag/ vrijdag 10 en 11 mei Toneel ‘Daens dagelijks’ in kerk Mol Donk 

Maandag  21 mei Extra voorstelling Daens in cc ’t Getouw te Mol 

Donderdag  10 mei tot eind juni 2007 Tentoonstelling Daens in cc ’t Getouw te Mol 

Zaterdag  2 juni papierslag 

Zaterdag 25 augustus papierslag 


